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Átlépte a 800 ezret az igazolt fertőzöttek száma

Továbbra is felfutóban a koronavírus-járvány Romániában: a tegnapi adatok szerint 
12 941 PCR-és 4550 antigéntesztből 2830 lett pozitív, ami 16,18 százalékos arány. 
Szombaton 3432, pénteken 3761 fertőzöttet találtak. Az igazolt fertőzöttek száma 
ezzel meghaladta a 800 ezret: már 801 994. A gyógyultak száma 183 fővel 740 352-
re nőtt, vagyis folyamatosan nő az aktív fertőzöttek száma, már a 41 ezret is meg-
haladja. A kór szövődményeiben 63-an hunytak el, közülük 61-en krónikus betegek 
voltak, ezzel az elhunytak száma 20 350. A kórházakban 8064 fertőzöttet ápoltak. 
Közülük 1006-ot intenzív osztályon.

Orbán Viktor is megkapta a koronavírus elleni kínai védőoltást

Beoltották a kínai Sinopharm koronavírus elleni vakcinájával Orbán Viktor magyar minisz-
terelnököt. Az erről készült fényképeket a kormányfő Facebook-oldalára tették fel tegnap 
délelőtt. Orbán Viktor a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ oltópontján kapta 
meg a vakcinát. Később arról beszélt: az oltás jelenti az egyetlen lehetséges védelmet a 
koronavírus-járvány ellen. A kormányfő úgy fogalmazott: „a koronavírus-járvány harma-
dik hulláma támad, ami erősebb lesz, mint az előző kettő”. Ezért arra kérte a magyaro-
kat, hogy regisztráljanak és oltassák be magukat. Müller Cecília országos tisztifőorvos 
szombaton az MTI-nek azt mondta, hogy az oltást külön javasolta Orbán Viktor miniszter-
elnöknek is. Fontosnak nevezte, hogy a kormányfő példát mutasson a lakosságnak, így 
minél többen éljenek az oltás felvételének lehetőségével, érkezzenek azok bárhonnan is. 
Pénteken Áder János köztársasági elnöki is megkapta a Sinopharm-vakcinát. Az államfő 
az oltás után nyilatkozva arra kérte minden honfi társát, hogy aki még nem tette meg, 
regisztráljon a védőoltásra minél hamarabb. Aki pedig lehetőséget kap, hogy bármilyen, 
a magyar hatóságok, a magyar szakemberek által jóváhagyott vakcinával megkapja az 
első, majd a második oltását, az tegye meg.

NAGY AZ ÉRDEKLŐDÉS A PFIZER VAKCINÁJÁT KÍNÁLÓ HELYSZÍNEK IRÁNT ROMÁNIÁBAN

Újabb oltópontok nyílnak
Ismét magasabb sebességbe kap-
csoltak az illetékesek a koronavírus 
elleni oltási kampányban: mától 
újabb 130 oltópont nyílik, amelyek-
ben a Pfi zer vakcinájával oltanak.
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S zázharminc újabb oltópont nyílik 
meg mától az országban, amelyek-
ben a Pfi zer-BioNTech gyógyszer-

gyártó vakcinájával oltják az embereket 
– jelentette be az oltási folyamatot koordi-
náló bizottság.

A testület pénteki közlése szerint ennek 
nyomán húsz nap alatt 156 000 személy 
kaphatja meg az oltást, egy oltópont napi 
kapacitása ugyanis 60 személy. Az új oltó-
pontokra már szombattól elérhető az elő-
jegyzés, és a kockázati csoportok számára 
hozták létre őket. Így azokban a krónikus 
betegek, a 65 év fölöttiek és a fogyatékkal 
élők jelentkezését várják. Az oltásra ezen 
oltópontok esetén is a kormányzati portá-
lon, vagy telefonon lehet regisztrálni. Az 
érdeklődés hatalmas volt. Ahogy szom-
baton megnyílt a regisztrációs lehetőség, 
óránként átlagosan 18 ezren jelentkeztek, 
így tegnap délután egy óráig 145 981-en 
regisztráltak. Emellett párhuzamosan foly-
tatódik a pedagógusok oltása, és ugyanúgy 
zajlik az oltás az AstraZeneca oltóanyagával 
az erre kialakított oltópontokban. Egyéb-
ként ma újabb 214 ezer Pfi zer-vakcina ér-
kezik az országba. Mint ismeretes, az oltási 
terv második szakaszában a 65 év fölöttie-
ket, a krónikus betegeket, a fogyatékkal élő-
ket, valamint a kulcsfontosságú ágazatok 
dolgozóit oltják. Andrei Baciu egészségügyi 
államtitkár, az oltást koordináló csoport 
helyettes vezetője egy pénteki interjúban 
kijelentette: a harmadik, minden polgárra 
kiterjedő szakasz áprilistól indul.

Eközben egy, az IRES közvélemény-ku-
tató által pénteken, az első romániai ko-
ronavírusos eset diagnosztizálásának első 

évfordulóján kiadott felmérés szerint az 
emberek többsége számára negatív vál-
tozást hozott a pandémia.  válaszadók 
48 százaléka mondta azt, hogy a sorsa 
rosszabbra fordult a járvány miatt. Ezek 
26 százaléka a korlátozásokat említette, 
10 százalékuk a munkahelyét veszítette 
el, 8 százalékuknak pedig a jövedelme 
csökkent. 7 százalékuk a stresszre hi-
vatkozott, 5 százalék egészségügyi prob-
lémákra, és szintén 5 százalék az on-
line oktatást hozta fel negatívumként. 

Ugyanakkor a válaszadók 16 százaléka 
mondta azt, hogy a járvány pozitív válto-
zásokat hozott számára. Ezek 23 százalé-
ka a legfőbb pozitívumként azt említette 
meg, hogy több időt tölthet a családtagja-
ival, 7 százalékuk azt, hogy otthonról dol-
gozhat, míg egyaránt 4 százalék mondta 
azt, hogy vagy jobb munkahelyet talált, 
vagy nőtt a fi zetése. A felmérés február 12. 
és 15. között készült 1115 fős mintán, a hi-
bahatár 2,9 százalék. Egyébként péntek-
től kezdődően a koronavírus-fertőzések-
kel kapcsolatos mutatót ‚az új szabályok 
szerint’ számítják ki, azaz a gócokat is 
fi gyelembe veszik. Vlad Voiculescu egész-
ségügyi miniszter emlékeztetett: a mint-
egy két héttel ezelőtt kiadott kormány-
rendelet értelmében csütörtök az utolsó 
nap, amikor a mutatók kiszámításánál a 
gócpontokat nem vették számításba, és 
péntektől kezdődően az új, egyébként a 
nemzetközi szabványoknak megfelelő 
szabályok szerint számolják az adatokat. 
Hozzátette, hogy minden ország így jár el.
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 » HÍRÖSSZEFOGLALÓ

Még a nyár előtt bevezethetik az Euró-
pai Unióban az új típusú koronavírus 

(SARS-CoV-2) elleni védőoltás beadását tanú-
sító igazolványt, amellyel szabadabban lehet 
majd utazni – mondta Angela Merkel német 
kancellár csütörtökön Berlinben a tagállami 
kormány-, illetve államfőket összefogó Euró-
pai Tanács videokonferenciája után. A kan-
cellár hangsúlyozta, hogy egyelőre a vírus új, 
erősen fertőzőképes mutációinak terjedése 
áll a tagállamok fi gyelmének középpontjá-
ban. Ugyanakkor abban is minden tagország 
egyetértett, hogy szükség van digitális oltási 
igazolványra – fűzte hozzá Angela Merkel. 
Mint mondta, az EU-tagok önállóan, nemzeti 

szinten vezetik majd be az újítást, de a tagál-
lami igazolványok egy uniós szintű megoldás 
révén az egész EU-ban érvényesek lesznek. 
Így a digitális oltási igazolvánnyal szabadab-
ban lehet majd utazni a közösségen belül, és 
az új megoldás lehet az alapja annak is, hogy 
az Unión kívüli országokból érkezők beutaz-
hassanak az EU-ba. Hangsúlyozta: az új in-
tézmény bevezetése egyáltalán nem jelenti, 
hogy csak az utazhat, akinek van digitális ol-
tási igazolása. Ezzel a kérdéssel kapcsolatban 
„semmiféle politikai döntés nincs még”. Ki-
fejtette: az alacsony átoltottsági arány miatt 
mindez egyelőre „nem is téma, de elő kell 
készíteni”. A fejlesztés három hónapot vehet 
igénybe – ismertette Angela Merkel. Charles 
Michel, az Európai Tanács elnöke az oltási 

igazolványokról folyatott vitáról azt mondta, 
további egyeztetésre van szükség az adatvé-
delem tekintetében, és további munkára az 
igazolások összekapcsolását biztosító digitá-
lis rendszerek kialakításához.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizott-
ság elnöke azt közölte, hogy legalább három 
hónapra van szükség a közös európai rend-
szer technikai kifejlesztéséhez. Elmondta, a 
tagállami vezetők megállapodásra jutottak 
a legszükségesebb személyes adatok meg-
osztásáról az igazolványok közös elfogadása 
érdekében. Azt mondta, az Európai Unió és a 
tagállamok azt szeretnék, ha a vakcinaútle-
vél nyárra elkészülne, és biztonságosan meg 
lehetne kezdeni az egészségügyileg bizton-
ságos külföldi utazásokat. 

Jöhet a digitális oltási igazolvány az Unióban

 » RÖVIDEN

Kemény bírálat az igazságügyi 
miniszternek
Stelian Ion igazságügyi miniszter el-
ferdíti az igazságot annak érdekében, 
hogy politikai támogatást szerezzen az 
igazságügy működését szabályozó törvé-
nyek módosítására – állítják Legfelsőbb 
Igazságszolgáltatási Tanács (CSM) bírái. 
A testület az Agerpres hírügynökség által 
idézett pénteki közleményében bírálja a 
tárcavezetőt, aki – állításuk szerint – azt 
sugallja, hogy a bíráknak és ügyészek-
nek indokolatlan előnyeik vannak, és 
igyekeznek „szuperimmunitást” szerezni. 
A CSM bírái felhívják a fi gyelmet azokra a 
kockázatokra, amelyeket Stelian Ion igaz-
ságügyi miniszter nyilvános magatartása 
gyakorol az igazságszolgáltatás megfelelő 
működésére és a bírák jogállására” – 
fogalmaz a dokumentum. A testület úgy 
véli, hogy Stelian Ion, az „alkotmányosság 
határán” megbeszélést folytatott egyes 
külföldi országok nagyköveteivel, és 
„féligazságokkal félreinformálta őket”. Az 
igazságügyi miniszter nemrég az Amerikai 
Egyesült Államok bukaresti nagykövetsé-
gének képviselőivel találkozott.

Orbán Viktor: szigorúbb utazási 
szabályokra van szükség
A határoknál mindenképpen szigorítá-
sokra van szükség a koronavírus-járvány 
erőteljes felfutása miatt – mondta Orbán 
Viktor magyar miniszterelnök pénteken 
a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! 
című műsorában. A kormányfő hangsú-
lyozta: szigorú utazási szabályokra van 
szükség. Ahogy fogalmazott, még az 
üzletembereknek is meg kell érteniük, 
hogy a járvány gyors terjedését előidéző 
vírusmutánsok miatt az Európán kívüli, 
akár üzleti célú utazásokat is radikáli-
san korlátozni kell. Orbán Viktor arról is 
beszámolt, hogy az operatív törzs péntek 
reggeli ülésén emelt szintű készültséget 
rendelt el a kórházakban, amelynek során 
a vezénylési listát is át kell tekinteni. Azt 
mondta, vissza kell hozni azt a készültségi 
fokot, amit áprilisban vagy novemberben 
alkalmaztak az intézményekben. Közben 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügy-
miniszter szintén pénteken bejelentette: 
újabb 500 ezer kínai vakcina érkezik 
Magyarországra márciusban.

Ferenc pápa egészségéről szóló 
interjút közölt a Vatikán
Fiatalkori tüdőműtétéről, pszichoterápiá-
ról, valamint saját stresszoldási módszeré-
ről is beszélt Ferenc pápa abban a régebbi 
interjúban, amelyet a Vatican News hír-
portál ismertetett szombaton. Az egyházfő 
ebben azt is megjegyezte, hogy Rómában, 
pápaként kíván meghalni. A vatikáni hon-
lap azt az eddig kiadatlan interjút közölte, 
amelyet Ferenc pápa még 2019-ben adott 
Nelson Castro argentin orvos-újságíró-
nak az egyházfők egészségéről készülő 
könyvéhez. A beszélgetést a La Nacion 
című argentin napilap közölte most le, a 
Vatican News onnan vette át. Az interjút 
néhány nappal Ferenc pápa március 5-én 
kezdődő iraki útja előtt jelentették meg, 
amelyet az egyházon belül és kívül is 
fenntartás és aggodalom kísér a 84 éves 
egyházfő kora és a koronavírus-járvány 
veszélyei miatt. Az egészségével kapcso-
latos kérdésekre válaszolva Ferenc pápa 
felidézte Nelson Castrónak, hogy 21 éves 
korában fertőzés miatt eltávolították 
tüdeje egy részét. Hangsúlyozta, hogy 
sem akkor, sem később nem aggódott 
egészségi állapota miatt. Hozzátette, hogy 
2013-ban történt pápává választása óta 
sem fordult elő sohasem, hogy bármilyen 
nemzetközi útját vagy más külföldi prog-
ramját lemondta vagy módosította volna.

Példát mutat. Orbán Viktort a kínai vakcinával oltották be




